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OT NIELD VAt{ TREilIE!.00.

I.

-_ 'k Geloorf, dat we verand,erin,g in het weet
kri;jigen, z'ei bo'er Pe,eters toen trij in d,e keuken
kwa,rn, rvaa,r in de,n haa,rd eiern groot vLr,ur brrand-
d,e. D,e rnli'slt varlt, v,ervo,lrgde hrij, Je'f, 'k z,o,u na,at
hiuis ri;jden" jo,ngen. Strak,s zlult ge ni,et ve,ei mee,r
zi'en. l\{e,t d'ien mis,t wordlt het hee,l vroeg a,vond,.' Verwacrhrt ge do'o,il vro,eg de boerin aan
hraar lna'n.

=- Diie kan h,eel goed u,it dlen mis,t voort ko-
m'en.

De S/in,ter had, a,l e,enigen lijd ze'er sltrrerllg ge-
he,errscihit, €n nu, in Januar,i 1852, wa6 ,e,r in de
streek veel a,rm,o,ed,e, Me,n had h,e,el k'wad,e jaren
achrter den rug.

Jef De Veuster, €,e'n' kna'ap van trvaalf j:a,ar,
d,i'e op de hoeve een bo,odschap had verricht en
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met de kirnd,enen van den boqr wat was blijven
prarten, vodgd,e den raad van baas P,ere'ters,.

- J,a, 'k ga naar huis, æi l'Ât.

- 
1,1 Is nio,gl e,en heel eind.

- 
fu[2x1 op schaat,s,en vorrd,er ik goed, bie-

We'er'd'e J,e,f.

Jef De V,e'us,ter bdrd al ze,er jo'ng lierere,n rijdle,n
€;n rnet d'e schaatsen in de tnand verlie,t tr,ij 't ho'f.
Lan,gs een wege'l was hij g;auw aan db Dijle...

De rivier ,l'ag stevig toe'gevroir,enr ein vormd,g
flru voror dren jron,gen €en glad,d,e baan n'a'ar zi,j'n
h,uis, op h:f greh'ucht Ni'nd,e, ondre'r Tt'erm'el'oo.

Jef bond zij,fl schaats'en aan. Hij was ptlots ge-
j'aa,gd om zijn worni,ng t,e bereiken,... Fliier was
ûrlet n,og klaa'r. Maar de m,i,st kon vliurg a,lles o,rn-
hu,l'lienu

Je'f De Veuster schoo,t weg arls een pijil uirt dBn
b,oog. Hij hi'eld den linkerka,n;t der fi,vierl- h,ij'
w:ist, dait er hi'er en d,aar in'c mirdld,en t'och wak-
ken warren. En hij û'ïl'o€st zorgen nd,e,t iin zoo'n ope-
ning terecnrr- te komen. H'ij' ,kon' wel zwem-
m'en' Ina,a,r watt ba,at dat, wann'ete,r g,e onrd,er h,et ijF
verdwijnt? En bovendien was het op d,ez'en Ja-
n'uaridarg ge,en w,e€rr om e€n ba'd te n€m€,n.

Je,f D,e Veus'ter vorderde'goed" De oever schbetn,
la,ngs tr'ern werg te gl,ij,den-. Ma,ar de misrt berlem*
merdie op,eens 't ui'tzictrt
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Jef schoot ueg als een pijl uit den boog,

-1



Plots scfirok de kna,ap vreesedi'j{k. Hi'j zag vo'o'r^

ziichr e,ern pla,s wartre,r:, dônker a,l,s een po'e!..t {9f
knra'rst,e nùn dien ach[erkanrt d,er schaatsien i'n't ijs
e,n z,we,nkte snel. 't Was juist bijtij'cl's! Een oogen-
b,l,irk o,noçr,lettendiheid en h'ij war'e in ee'n gflo'oit gat

terechit ge,korn,en.

Bevend zo,nk lli'j tegen de h,eill'ing v:an d'en

dijk."N'u vaig fri'iji, waar hij \trasr e'an' de 8lârrrl'€11-

vlôe,iîng rran dre Dijrle en d'e Laak, u'*n b,rserdc

beek. Hij wist, da't er h'ier d'o,or de krachc' van
't warter een openi,ng was. Maar de mi,st had 't
gat verbo,rg,zn geh'oud,en...

Ontroerid zonk Jef , d.a'a'r treg'ern d'en oever, op'
de kni'eën en Frlirj dankte God voor d'eze bewarr'ing,

Voorzi,chtig girn'g hiij o,m he't wak h,e'en e'n min-
der gej,aagd re,erd hij dan verdier, pçLg o'n'd'er den

indruk vtn zijn a,vcntuur.
Te Ninde dead hij zrijin srchaats'en af. V/el'd'ra

was hij aan de oudetlijke worning.
Een I'ekke:r,e geu'r kwam in zi'jn n'eu,s'. Zov

rn,o,e'd,e,r k,o,e,tr<air {rakkienl
Vlug tr:ad Jef binnEn. En ja, hoor, vno'uw f)e

Veus,trer was d,ruk bezig aan den haard. En in d'e

ka,mer h:irng d: a;\rt'g'enarne' g,eur derr koe;kren nog
S't.etk,ef "

De anCere kinderen keken b'elangstell'en'd to'e.

- 
fi:, d,aa,r is Jef , zei vratdier Die Veuster, âi'e"

€r een brav,e,n rnan uitzag.
Hij en zij:n vrûuw, viijrti'ge landhouwers;'
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Etonidien 'in d,e stre'ek al's re'chtschapen, vro-
me l,ied,en b,ekernd, d,i'e hu,n gerÂm m,Et e€re oP-
brachte,n.

- 
B'egr,i'jpt ge n,i'ert, w,aaroim mo,ad,er koeken

trakt? v(o,eg vade'r Die' V,euist,ef.

- 
Omrd-a,t iik nn,o,rge,n t\Âr;aa,lf ja,ar w,ordl vr,o,eg

J'ef,

- Ja, morg€n is h,et 3 Ja,n,uari.
Jef keek dankbaar zi,j,n m'o'ed,er aan...
Hij verr'eldie dan, wat er hrern op 't ijs overko-

m€)n lvals.
_- Wien God bewaart i,s wetr bewaa,rd, sp,rak

vrouxv D,e Veu'ster. Denk da'ar a,ltijd aan, mijrn
jongen !

't 'Wa,s nu gezeJûig i,n d'e eenv,crudlig,e k,euken.
'W'a,t 

s,rn,aaikten d,e ko,etr<en h'eerl,ijk!
f)aarna las de oudste bro,ed'er, Aug,u,s,t, trit e,en

bock voor. Dat deed h,lj di:krvijls 's avo,n'dsi En
dan bespraï<rre dre ouders wijze l,es,s,sn u{,x hei6 1'q,1-

ha.al, orn hun ki;n'de1'g11 g6d,s-,s1urcht in ite prenten.
Plo,ts viel er €gn stelen in dern haard: Vornken

sp'atif'efi op. En -bqrirten kl,onk luid gelach. tremand,
rnc,est d[,en steen d,o,or d,ern schoo,rs,teefl Sewo,ip,en
h,ebb,e'n, 'o'fiI d,? fa,mili,e D,e Veust'er te p,lagent

-- D,a,t iis dire stotlte D,o'ore tvierer, zeti,vadc:^.
Hij ging buit'en zien. Maar de.mist o,rnhulde

d'en olnnrtrek. Eern stuk ijs schooit langg vad,ers
hoofd en spetlerd'e te'gen d,e'n mu,ur ud'te,on.



'r'Was of er nu in de mist een ezeli baltkrte'

De Veu'ster dbed of hij wee,r in huio ging' Hij
klapæ m'€t d,e d,eur. Maar hij b'l€'ef buiæn en

rt[Àp tt'ngs d,en muur, offi aain dien hoek de wachrt

te houdenç* ;r-po"td,e ni,et l,ang of eien gedlaante' dlo'ok uiln

a.n- Àitt op. '1 Was Doorsr 'ê€11 
jongen ufit dre

buurt, een ni'etdieug.
Vad,er De Veus,ær gr'eep hem bij den arrrn en

zxi:

- 
Nu heb ik u!

Doore srchrr,ok vr'eeselijk.
Hij kr'eeg ean kl'ap om zijrn oor€n'

-" 
Als àu t"g vJn di'e smekern uii'ttr'aalt zal ik

aan den birgemle'ster klagen, waarschuwd'e D'e

V,e,usûer. En àr z:îjn v,eel rnrens'chlen, d'ie last van u
h,eblben... Pas ttch op, of ge raakt nog ûn de ver-

b,eteringsschooil.
De Veustet liet D,oore [s,s, die va'n ssn' e'indijre

den man b,e'gorn uirt'te sch,eld''en' Maa'r dian ver-

diwe,en dte sltraa,tjro,ngen toch.
Vad,er ke'erde in huis t'erug en v'ertelde het ge-

b,eurdie,

- 
O, di,e Door'e loopt heelemaa'l m'is' vo'or-

spelrdre zlijin vrouw. 't Kan nii'et an'd'ers. ' ùIij heeft
gàe" m,oË'd,er m€'er, en dan €qn vard'er dii'e drinkt'
ôn de,n jrorngen 's nachts ûl€c rl'€r€fiirt om tre sttroo-

pen in âe boss,chen. En nooi,t naa'r school ga'an!
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Iv1en d,eed nu 't avonrdgeb'od sn wa't la,æç 1,tU

he,t ggzin in die ru'st.
Den v,olgerndg,n m'orgen gingen die ki,nd;erern

na,a,r sch:ool.
'[ Was 'g,sn hrsrs[ eind naar 't d;orp van Tne,rne-

loo' En 's, n'oens bl'even ze in school e'ue,n.

Moedrerr h,ad v,andaag koeiken in het korfje gs-
dhan. En blijgezind trok hert groepje op. Op,eens
sprrorng varn adht€r ,eren haag een jorngen d,ie Jef
€ef! rs'tofiip ,i'n dren rug gaf, geniep'i'g en valsch,

't'Was Doore.

- 
Dat is, omd,at uw vad'e'r m'e gisteren gesla-

gen he,eft! ri,ep hij.
Maar hij sto'nrd al. een eind;j,e rlre'g nu, \À/ant hii

vr,Ee$de \ilait terûg te kr,ijgen. Een d,er br'oerders
wilde op Doorie aanvliegen, m^ r Jef weerh,ieild
hem e'n zei:

- 
Do,e ûrem niets... hi:j weet cr,ie,t bete'r.

Jef hi,erld niret varn vechten en so,m,mige'n o'p het
dorp noemd,en hem een bangerik en een flauw
tll,â'llil,€k€.

Ge z'ulit later zi,en o'f J'ef bang en fl,auw
was.

't Gr'o,epj,e gi,ng voo,rt. Het \rras e€n ewrv.afrÊ
we;g. Hi'er en d,aar sgonrden armlzafri,ge lleemen
hu,tten,waatbi'nnen veel armoe heersc'h[e"

(I,i,t zoo'n huitje kwam e,en bleeke man.

- 
Heb,t ge geen boærhann voo,r me? vrb€g

hi'j.
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- 
ïWil,len we tr,em een koek geven? steilde Àu-

gU'$t V(}Orf.

- 
Gee'f ze all'em'aa{. Vfi,j lrrebben €r gist€ren

genoeg 'ge'geten en hi,j krijrgt noo,it ierts liekkers,
sprak Jef.

En de ki,n,d,e'ren d,ed,en het. Blijid,e g'i'ng d,e mran
1n zijn ell,erndig hui'sij,e.

De,kinder,en De Veursterr zoud,en tevriedb:n zijur
m?t hun h,orûerha,m... zo,nder parCIneko,erken...

Bi'jltijrds waren ve o'p sctr,ool. .Iref lCIer,de gaa'rn€
en ,lre,erd,e goedu Drc' frl'e,eSit€r ze,i sornlrs a,a,n zij:n olu-
ders da,t ze h,effi rno€sten la'fe,n stud,eer,en.

Toen d,e kindere'n uit school kwam,en, pla,agde
D,o,or,e hen rverer en wierp fir€É harid b,evror,en
aardkl'uiiten. Er \Mar€n nog ander,e j,o,ng,e,ns van
rt gehuch't bi'j de groe'p. En e'gnfgs'n li,ep'en Do,o,re
a,chtt€rfln'a en kregen tr,errn t'e pa,kken. Ze willd,en
lr,em e,ens fli,nk .afws,€lren. Maar J.ef De Ve,usrte,r
wars dadeli'jk bij hen en zei:

- 
Niet slaan!

D,o,oire kronike,lde zich a,ls een parlÉng om l,o6 te
komen, J,e'f h,ieI,p herm. En die and,er,en l,uirster-
den, Àlis wârs hr€'t tegen han zÂn, zre lie,te,n Dorore
I'oopen.

- 
Âls wij vriend'elij,k zijn, word,t Doore her

miss,chi,en o:ok, sprrak Jef De Veusûe,r,

- 
Gij zij,t vs.s1 te braa,f , anûwoordrde eren der

knapen. D'oore is vo,o,ra,l kwa,ad o,p u...

-8*

En h,et wa,s w,a,a,r, dat Doorie Je,f De V,eusrter
ba:atte, o,mda,t d,e,z,e geen kwaad uithaalde .;;;
m'en$ch€rn vâ;1 ''s gehuchrt dirkwijtlrs prijzenA:, iver
h'e,m spr'ake'n. pqo1s kon dia,t ,i.t 

"uoàn 
a en..

Op een T,lflg,en, toen het geen s,choo,l, was,
finl'oesrt Jozef De Veuster van iloeder .u" ,t"ni;Ë
levensrrnidid,elen naat een hut b,nengafi" waa.r d,evrouw ziek was ,€,fl d,r riliâ,1t, nrs irid,e,n W"na",
ni,ets verd.iendA

. . ,J,ef dreed gaaLrn e zalk. r4r€rk. Ern vrroorlijtk s,tapte
hrili hreen. De w,eg l,eid;de do,o,r een: s(parrenib,o$6h.
't'Was, ,, ,enzn^r^

Een,sklapis stond D,oor,e voo,r he,m.

- I'Ia, nu heb itk-w, zeihij. Wii zi1,n a|leen...

- War wiltr ge dan? vroeg De Vrus,ter.
troo're s,nak,te h,em zijn korf ui,t de hand.

- Dat is v'oo,r mrij! ri,ep h,ii rrio-,foot*ii.1t.
- __* Ne,e'n, d;at is ntret voor u, maar voor vrLoi,itlil.
Michielrs; dii,e zi,ek is.*= Wa,t karn mij vrou\r/ Michiels schelren!

- Ik rn,o,e,t d,en korf teru,g he,bben! ô.:*o"gu
ni,et s't,eljen.

- Ik iach mer u, trraaf man,neke. Ge do,lt uzoo vo,of, orm d,e m,enschen...
Jef wi{de den korf grijpen. Maar pssr1,s, 5!,69,ohem in 't geziclrr en liep"weg. lai*b;{.;:*;

b'es;lioor h,Ern re volgen i^u 
"i.,i h;; ," nam e€n

Pad; nog dieper dloo'r h,et bosch. 
_' -
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Hij'za'gDoore welldra rni'ert lÎe'er' di'e zich s'n'el

u,it di và,Eten gemaakt had. Eensklaps- hoordie

JJ grto*"n. HIj bleef staan en l'ui'sterd'e scher-

;;;. h; nesotlr'ei kwa'm van u'it d'e struiken' Jd
ài.tg-a"Ër d,e heester,s. En hiij ont'snel'de gewel-

âlg, i"u" hij irn een grachit ere'n m'an zag [[ggen"

Dàze had bl,oerd aa;n d'e klieeren.

J,ef De Veus,ter h,erkende D'oo're's va"d'er' die'ze-

ker 's nac'h,ta a;an 't stroopen was geweest eû Yan

g"iant-." een schot had g{r.egie'n' En op zrtn
itu,cht zoru hij hie,r gevallien zijtn'- 

- 
Firl, sptak Jef, d'e,n na'am van Doore's va-

d,ar no,emend.
Fiel'hi,eld de oogon dicht en kreunde slechts'

À,lrlreen kon Jeih'em ni'et helpen. Hij moæt

holJ htl"n. Even dacht hij n1 €n Ûoen sn'eld'e hij
*rg. It{t e,enirg,e'n tijd ber'eirkte hirj ere'n hnrt' Birnnen

ii'i ut^ 'man"b,ij een vuur vain spa'riappe'lrs' Jef

daeld,e hrem zijrn on'tdekkin'|g mee'

- 
f'7, Fiell stroopt elken naohlt, zxi de man'

En de gendarmen zii,n op ron'd'e 'geweest' 'k Heb

ook ho,o'ren schietian. ' '

- $/,e m,o,erÉern Fiel u'it de gracht hal'en, læt-

na,m Jef.

- 
Iroop se'rst naar d,e gendarmen...

- 
Maar Fi'el kan intussdren sterven. To'e, ga

m'9e...
Àa,rze,lrend stond dle ma.n op. Dan nam hij u'it

een sdhu,urtjre een kruiwagen. Jef w€'ss hEm den
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weg in het bosch. Iema,n'ô drie e'r tr,out raapte en
thans ook hret geb,e,u,rde v,ernarn, vergezelde hæ
tw,egta'I.

Ze kwarnan bi,j Fiel en haarlid;en he'm uit dB

graclr't. Jef hi'elp ook flink mee, warnt bbt waa
een zwaï,e la,srt. Op den kruiwargen werd Fiel n,a,a,r

li'j,n hut gevoe'rrd. Jef li'qp intussch,e;n naa,r hret

dlorp om dien burge'me€sûer arl;lre,s te ventell'en. Dan
begaf hij zicJn naa,r tluis.

Vr'ourw Mich,iels moest gehol,pen worden.
Mo'edier gaf h,em arnd,ere l,evenrsmriddelie,n mee' em

Jef deed zijin fo,oo,dlscha'p.

Op dlen terugwreg g,ing hij lianrgrs de h'ut van
Fi,el.

E,r wa,ren gend'arme,n m'et e€,n dok,ter €,n gr
stondien vete'l men,s'cjr,en te pra;t€n.

Fiel fr,ad zelf op de gerndamien gesahorten, en
was ge'\pornd gewordren, toien d)'eze te'rug \nuur-
d,en. Hij ko,n nog orntlsnrapp,en. D,e gend,armen
had'den I'ang gezocht, maar hre'm n,ire,t ontd'€kt.
Doone was gtis'teravond niet m'e,e gew€e$t.

De miemschien wiildbn nu van,J'ef weten, tloe hij
dien str,oo,per ge\ronrden had. En de kntaap werd
ook b'iij de gen'darfil,€n g€,ror€p'en. Hiij tra'd in, dt
hu,t. Hij zagFiel op €Êrl stro,oza,k liggen. De dok-
t,er ve,rbtond hem,. D,oore za,t in sen ho,ek ft wes-
ngn.

Jef verhaa,ld,e aan de genrdarrrnen, dart frij irt
het bon,ch geklerm had gehoo'rd. Doo,rre keek ang-
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stirg naar Jef 'En was bti'j'kbaar bang.da't dez'e h,et

nu ook van d'e,n St*'"i*ï korf mer l'evensmidde-

len za'tt u,irtbrengen'
Ma'ar Jet zw'ee'g da'arover'

To,en Je:f ztj'n i*ît'f ged'aan ha'd e'n b'uriten

girng, voilr$die D'o'o'r'e tle:rn en zer:
" Kom €rellis Jrl€€ !

bt.o,r--ltrp* i" 
-tt" 

stall'e'tje en ha'al'de dreqr

korf uit h,et s'trro'o.

- 
Ik h'eb sl'ech't ge'daa'n' zei h['f' H{'ar'-is dre

ko,rf te,nug... Maar v"o w't er in was' heb ik veel

;il;;';,*,ï..Hun n"a'in-l'i" d. kas"' 'k Had hon-'

utt-- 
Flo,ud da.'t e't'e'n d''a'n' Do'or'e' s'prarf Jef'

Maar stee'l n'i:et m'""'! Als ge g\e€n €t'|en h'ebt' z:al

ik er aan rn'oed'er vÛor u vrâ'98r11"',
'^ :^ 

-c"l^"":' 
b'raaf "' en ik ben slechrt' h'er'natn

Doo.r,Z"nàu, o, 
"oo 

v,Tdter d'ood ztin"'
-_ Vraag' t*s-u"l v'a'd'er genezen i's' of ge ook

'naai scho'ol *""rt gaan' En atrs ge kunt lenen'

zal ik u boekctn seven'

De jongen' noË'a''tt ern bel' D'e pa'st'oror kwam

Fi,el bed'i,enin'
De k'napen gingen buit'en 'en knielden a'ls de

a'ncllere ffi'erfl.rschern n'â'ef'

Daarna ke'erde Tnï'"n*t hu'i's terug' Hiij spr'ak

met morrj'er o'\i'er Fiei en D'o'ore'

's hlT'i'dd'ags mlotûlt hij 't r:'en 'ern arnrdie'r na'ar

D,o'ore brengen" 
"il; 

d1q' À iu r^,eit re n o'udle

LP

vrouw uit de buurt b,ij ztln va'der, drie s,til lag
:te sterv€n...

Fi,el had te v'eel bl,oed veriorEn ern oiok te v€sl
gele'd,en va'n de ko,ud'en om nog te ge'îez'e:n.

Door,e ha'd v,eel verdriet. F{ij hi'etd todh van
zijin va,diet, h,oie ruw d,eze g,g,ft gEly,gresit wars. Jef
b,l'e,ef eeni'gen tijd.

T,o,en h'ij 's and,erda,ags naar scho'ol ging,
troordle hij, da't Fi,el in den naqht g,e,sto'rven wa6..Wat 

zo'u.D'oo,r'e n. 'doe'nl
Na de schoojl ging Jef eens aan d'e hut zien.

Doore was'bij e,en gebuu;r.in h'uiis g,eno,men. Hij
kwa,rn bij ,Ief.'WaA l,eek d,e vr,o,e'ger zoo geweldige
.knaap nu vee'l: verande,rdl

-- 
Vader is dood! ze'i'hîj. En ze zxggen, d'at

ik naa,r e,efi werc:sihurs mcre,t,

- 
Dar"r zallt ge dan veel lie'g,1,.n, Do,o(e,

Ûro,ostte Jef,,

- 
Ik ziou l,iev,e,r hier blij'ven, m:aar irk kan

nog ni'et w,erke'n als e'en gr,orortre rnrafl, 'k Zo'u .toch
kunn,en koewachter worden bij een b,o,e,r. Maar
d,e burgemrees,ter wil da,t nie,t.

D,e kna,pen keken naar de ge,sloten huf, waar
de dor:d,e la,g. Lang rnocht Jef ,ni,e,t b,tri.ive,n.
't S/er'd al donker.

'Fhuis s,prak hij over Do,ore.
--- Mo,eciet, zau hi'j h'ie,r niet m,ogen \voûe:n,

bij ons? vroe,g d,e knaap.
Vadrer zei, dat Door,e ve,el b,etter in e,en pJo,ed,
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weEshuis zr'lu zn1n, Hier kon hij t'e veeil ui'tloopen

en sle,chte kama'rad'en onrtlnoeûe'ûl*- 
ô;;. rco,nd'e i"-*uf f'srsiglw. Maa'r dat kon

gro- *t"t,à.run. 
-ôp 

nu" school zou men go€d

op he'm i,etten.--i*u. 
da'gen lare,r zatge'n dle ki'nrd"eren de begra-

f,.nio'o"o-fî*f'. p. t<ist sitornrd op een wasen'' dib'

ffi;r;;; Lv", d.r, h'ar'd brevnor'Àn wng naa''r Tr:e-

fti;;;;d-.'ô";;; en €.nise 'm'en'schern 
van d.n

horschlkant trie'p,ein 
"er 

achter.*Ë;;;g 
lit., k*'* d'e pastoiorr D'o'o're h'alenr

onn hem in 'e'e'n n,,à'tltt pl'aaôs naa;r he't w'ee'str'uiis;

t,e brenge'n.- - 
V.u1-*rnschre n zeidem, dat Ni'nde 

-v 
a'n'ere n' deurg-

niet vedo,5[ \nrrâ,s. M,aar Jef De Veurs'ter d'acht

;r;;"Jddik aan den w€rers' en hoopte' d'at hij nu

gehe'el zou veranderen'
zglf verliei--*.tOtt ook d'e sûre€k' Hii

*oot,loon, [e,e're'n e r ging naa'r-'s Gravenbra-
-k;1..- 

Hîij was b'l,ij t'e mor$en sturdeeren'
^- -- 

-rt1 
zat h'et" ver brenge'n, voorrsprelrden db

m,en,schreri van Ni'nd'e en Tr'ernreloo"'

II.

En nu gaa'n we r1'ââr €€:tl heel an'd'ere zijlde varn^

de wereld,-efl w'el naar d'e Sa'n'dwich-erilanr'den' û'r*

dut Salltntt Oceaa'n, van Oaeanië' Daan rnroondenr

,*;-d- Ka;nakkeni 
|*"roprcanûn' 

De Kanrak-

ilcen, d1e i,nboorlingen, lr,e,bben een d,onkere [ruid]s-
klliegl. Ze zijn heidenen, die afgoden aanb,i,dden.

rlVlaarr rvel€n, lre,e,r,d,ern dtoor Àirss,io,na,rissera het
,C'htr.istenrdo,rn krenne;n. De Europea,ne,n, vooral
Àm,erirkan,enn herUb,en er su,i,kerpl:a,ntages of an,

'd,er,e b,edrijiven.
Op eern der ei,landrofl, woond,e een m,e,isje van

"zestign jiaar, Olva" bij haar vard,e,r. Ze ttaâ geen
mro,edler m,e€r en deed;-h,et huisûrouden.

Maar zeklnen dag ivas ze ztek te berd gegaan.
Ze vo,el'de zich za'o àwa,k, Vard;er schr,ok oË.T frn:
van dle su,ikerplarntage kwam. IJrtj zæi,"n Ofr",
dat ze rulstig m,o,Esir bl,ijrven liggen. Zrw^, i^i,

\reÉrtienjrajrrirge ziu,ste;r, zou d,an îaar d;e ,oog*o
voor her gezi,n op zich n,em,en.

Na e,e'nige dagen voe,lidie Ollva z:i,ch be,ær. Ze
1t3,qd 

'w€.er op. H^,11vader schrok geweldig, toen,
hijrhaar i,rt 't vol,lre licht der 

"ro "^Ç. 
ru: tËr,r,er[_

.,û-e. op Olva's -wangEn z,wa,nfie pl,eikles" Éi: trÀà,.
di'e teqkenen. ',t 'Waren de vàorrbtd,un irn ..o,
vr,eesellijrke kw'aal, de melaatschh,eid"

Vader hoopte n,og, d,at hrirj;4.1, v,ergiste. Maarr
m€t b,ezwaarid har,t ging hi,i naar zij,î, -u"f..---Buurvro,urw,e,n zrg.n*o"li di,. 

"iâræ, 
plekjes.

Ze sprakern er o,naleierlkaar or.i. -

- T'o,t Olva zelf zeidten ze n,iets. In dien narnid-
dag kwam een d,o.kær binnenr

:-Ik heb gehoord, d,at glj ztak zrla ze:n bilitot O.l,va. 
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- 
g, ik ben weer b,e,ter, rn,ijdh,ere,r, â,n,trwoofd-

de het me,isje.

- 
Laat m,e vw Ee.zi.cht e,ernrs /i'en... Ja, zwatr-

te pl,ekj'ssr. ..
De dokter schudde het ho,ofd.

- 
p2;1 is er,nstig, m,eisjie, hernarn die dolcæ,r.

- 
Wat d:a,nl
Di,e zwa,rlte p,lekken... 't Is mielaartschfreid

drEnk i'k.
Olva schr'ok vraerselijik.
_- Maar dorkt,er', stam,erl,de ze.
-_ We zurlillen 't afwachtien, naeisje... Ik kom

no,g Wel e,eins tefurg.
Olva wachrtrtre s'ni*.6rrl;dig op d,en terurgfue€r yan

haar vad,er. En ze verteld,à hum, wait de dokter
gezegd ha.d. Ja, vad,er }o;ad' hetzelfde gevreesd'
M'aar hi;j sprak OIva moed in.

Twe,e d,agen larûer krv:am €iern po,l'i,tie,man zeg-
gre,n, d3;1 Olva e,ein's na,ar h'et frr'os,pitaa'l ,fitorest ko-
mern, Olltva girng nieit. 'Weer wachtite ze itn span-
niirng op va,ders t'erugk'eer.

- Naar ',t horsrpitaal, zei vadier, O, neen... ze
zullen u n'ie,t w€:g vo€r€n... Irk brr,enrg u, va,nnacht
narar uiw oo'm €:n ta,nt,e irn dle bos,scheh. En da,a,r
zullen ze a nîe.t vinden. Ge kunt e,r bl,ij,ven tot
ge genezen z'ij't.

- Maar het huisilloud'en, vadrer...

- Ziwa mioet uls pl,aats inn,emgn' Àls z,e u,

I5 -

\À/egvo€r'e,n, zi'jm w€ u voror alrtijd kwi;jt, wânt'
van Moilrokai konnt niema,nd terug.

En toen de k[nder,ern te b,ed liagren, maakte O,lva
een pakj,e varn haa,r klie,erenu Schrrei,en'd nratn z.e af -
scheird' va'n Viiwa en firet vader v,eir'l,iiet z'e M
huisjie...

Ma,ar zc waten nog n'ie,t bu'i,ten het dor'p of
twee gendarm,e'n ston,den v66r hen.

- \trraatdriee,n,?'vr,oe,g,en z'e.

Orlva en haar vadler s,chrokken gieweldig.

- 
Vluichr8en miet uw d'o'ch,ûe'r, hé? herinam een

d'e,r gerndlarmten. H,et m'eiisjre fil,or€st n,a,arr hiet iltors'-
pitaal ko,m,en en ze versch,e,en nie,t.

- 
Mijn dochte,r is nie,t zi,ek, starnrerltd'e dle va-

d,8f .

- 
$'r2216,m w,il ze zich dan ni,et laten ond,er-

za,eken? Z'e gata.t m'et ons ûrg€... 'We 
da,c,hite,n we'ln

dat ge zoudlt ptoigen haar w,e,g te leidenu zoro,alis
Vel,en d,o'e'n me,t zi,eken.

*- Ge zult Ol,l'a dniet rust laten ! s,chr,e'euwdle
d,e va,d,er.

_- 'Wa,t, u v,e'rzettien! Ge kent de wert!
D,e ge'n'diarm,en to,o,nd,e,n hun \Ma,p€,n& Eern

floo,t ,e'n weld'ra kwam,en €,r no,g twe,e po',liti€man.
nteil. Ze hieiden Olva's vad,er in b,edwa,ng" De twee
ê€fsitre genda,rmen voerd,en het m,eisje mee.

- 
Vad,er! schr,ei'd'e OIva.

Ze w,ors,teld,e teg'ein, trna,a,r mo,elsit g,ethoorrza,m,en
en een kwartier l,a,ier was ze in hert È,ospitaa,l,.
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Den vo'ltgenden morg,en kwaun haar va'der
da,ab maar hij werd ni,et bij zijn ki,nd toregeila-

trgn'
Dfi,e dagen larter, werd Ol,va nr,ert mainn'en en

vrouw,on en kiindie,r,en naa,r een schip gel'eid. Gen-
dlanm'eln omriingiden d,e gro,e,p.

- Melaartsch€n, dlie weggrevo,end w'orden, zrei-

dlen de mensctlen med'elijd,endi.
Erû Zoo was h,e't. Op d. Sandturi,cFr,-,Eilanrden

beerschte vroeselijk de melaa'tschfleid. FIet bloed
,bedierf. De €,erst'e teekenen \raren zwîrte plek-
kern op dle w,a,nge,n, dan op't I'icha,afit' Drez,e plek-
kern werd,efl word,€fl die openbrtaken. De melaat'
schen vrerlo,ren hun vinge'rs, h'u'n ,ûeÊn€n, soms
neus, en oo,ren. Heel het lichaa,m zag er gruwel'ijk
uit.

Om d,e zîekt'e te b,estrijiden en besmeûting te
w,eiren, had de regeering beslotein a'l de melaat-
schen, sârnr€rn te brrengrern op tr,ett eilarnrd Mollokai.
7* rnaewen d,aar blij'ven, tai ze sûiervÊn.

Veel zieken wild.en zich v,erb'ergen. Ma,a'r dte

dio,kters,ilno,e$ten, de gevaltle,n bij d,e overheid aan-
.geven en dlE gendarnxen zochten' d,e lrijdle'rs op en
voefd,e,n ze rfræ, ZO,o'aLs zie tr\et OlV,a haddefl ge:
daan"

',t '\il/as een treurrige groep op bct schip. De
m,ee$te zieken weenden. Er waren moedbrs, die
htr,n kinde,r,en achûer liet'en, vadp'rs, di,e wegge-
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sleurd warren van hun gezin,lciinderen, welke o,m
htrn ouders s'chre'iden.

Ook Oliva ke,eik n,aar den wa,l, 7æ had geen af-
scheid mo,gen n€men, van ha,a,r vad,eç broertjes en
zusjres. 7* wist, dat ze lr,en nrooit ûæer zou t€rrug
zten... Ze schreiidie harts,tochrtelijk...

Daarr kwam hââ,r 'vad,€r aangeloûpen... Hi5
wil'dre aan bioo,rd, d,och de gendlarmre,n verhirn-
djerde'n he,t hem.

- 
Olrva, mri,jrn-kind:! ri,ep hij.

- 
Vader! kræet h,èrt meisje.

Z.e s,tne'ktEn die a'r,mefl rriââ;r elikaair ui,t. Vgel
rncTlrs,dhr€'rl op de ft2dls vsrs,gdlen hun ûranen af.

',t Schip ve,rtroik. La:ngzaam vo,er het de kle,ine
h,ave,n ui.t. Olva's vadier wrong de h,a,nden... Dle
ge,nda,rmen d,revEn, h,em achteruirt.--En Olva zonk
bervursrteloos op ûre,t dek nieer...

To,en he,t s,ctl'ip ,in ,e,en haveratje van Molokaî
aan,lregde; zat Ohra qp €En baal, bl,eck en koort-
s*g. Dn pass,agier,s wer,den aan wal gelamn en fut'
een geb,o,urw geibracht. Ze mo,estern hier o,v€rnâch,-
tre'n. I)len v,o'ltg'end,en dag werrdien ze ttrÀzr hert ver*
blijlf der m,e'laatschen ge,lreird, een horek van hert ei-
land, dro,or hooge brergen en de ro,tsen dler zeekust
onr,ringd,.

Daa'r woonrde'n in rie'ten en strooien hnuten
mee,r dlan, ëtranzEnd melàa,tschen.
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To,e,n de g,r,esp a,a,nkwarn, stond een blanke
prierster, net zacht, vriendeli'jk gela,ait hre,n # æ
waCh'ten. Hij spra,k d€ o,ngelukkilgen m,inza,am
t1oe, ,€'n z,di, dat zcbi,1h,em altijd om ra,ad en hu,Ip
naochtern k,o,r11iprr1. FIi;i zou hun nu een hut w,i'Jzen,
waar ze ko'nde'n wofle fl.

7Ât1tn bi,lùk vrie.l op Otlrva d'i,e we€r erg srchreid'e.
De pri,esrteir nam haar bi,j d'e hand. Hij vroeg van
waar ze kwa,m- Olva spra,k over haa,r vad'ef,
broertjes e'n zusje,s.

- Ko,m, zei de prirôster, i,k zal u een ka,mrer

" 
biezorgen'in h,ert hospitaal. Daar zirjn goerd,e vro,u-
wen, di,e voro,r' u zul'\en zorlgren.

O, wat klonrk di,e stem O,l,va harteili'jk toe! Een
meisje; dat hirer ree,d,s ,ereni,gen"tijrd verblEef, kwam
bij haar en zeir

- 
Vader Da,rn,iaa,n irs zoo go€rd voo,r on$.

En we,e't g,e firu w'ie va,der Damiraan wa,s? Nire-
ûla:nd anders dan .Ie,f De Veust,err vârl Tremeloo.
dien we a15 jiongpn gekend hebbern.

Ja, hti;j had geeoud,eerd. F{ij rvas €,e,rst pater en
toen priesûer g,ewo'rden e'n vertrok alrs rnissiona-
ris naar de Sa,ndhqich-eitranden om e( a'afl de hei-
dienen 't Chrisoendo,rn te brengren. Op z,it1;n rciz'en
le,erdle h,ij h,et me'l,aafschenkamp vâI1 MolOkaï
kenn,en, FIij vernam dlat 6u p,n'g,e'lukki'ge z,teken
geen priestrer had,dan, en ûoch veien naar h,ulp en
tro,o,s,t srnachittail. En to'en vro,Eg Jef De Veurs'tetr,
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,di,e als gees,eelijrke den naam Da,m,iaa,n had aan,ge-
n/omien_,.9,m. bij cl,e me,laatsclrren æ won€n.

.tr:n hr,; grng uaar dar vreeselijk ei,land. Fïij wist
va,nr t€, \r,or€n, dat iij er n,i,et rle€r w€g koi, dathij noro'irt rn,?€( vadÉ.""F -o"ar", girA* in Bè,lgiëzûa te,fttug nern. Hij begreep, aat ni; ort oi*-l.aa,tsch kon w,o,rdbnl..

En rcch ging fr,ij bi,j de ongelnrfl<kiigen w.on'erlroT hy_l priesrer, hun he!pe.,"f*"" verzoirge,r re
7ijn. lïfj verpl,eagde ziekeà, iliA lrevensmridd,e_
lrem urc; had ,e,en kerk gebrouiwd, las rnits en pre,
d,ikoe. Hij,rprak mEt Àoed ela,ozem. FIij b€;;;;;-
d'e werkzaamhed,e,n op hiet land,--was metselaa,r
en tirnmErrnan bij hei bouwen 

"r" h,urttenr.

Yr"r.frrrij ook ging o,f kwarn,-al,tija ,"e hij *u_laa.rschen. En ve,l,e,n wâ,(€,n gruwelijk oà ,.'r."_
sch,cuv,ren. Ze zagen er afÂchtefij-Ë 

"it.zulit( een ieven. had Joz,ef De Veuster geko_
z,en,*.de jongen, drie niet verch,tern vrillde.

tt{,t g,,atf zijn i,evsn ,.ro,or anrJ,e,r,e,n.
Voor de rnelaatsch,en scheen .trraao Damia,an

een Engel"

, P,...nieuw aang,ekom,en arl,s Oiva vondbn al
oanef iJk :en,iEen fi,crosI iit zijn a;lnlurez,i,g,hai,d ,hiier.Ze hadden in hrm .r" tr *,r.Ërr*nrl. Dnilii;;,; ;;;
'dikwi;ils zu.,lk,e troepen a,anikornen en v,oor d,e on-geluk,kii,ge merlaarsch,en x,!,,as fr;; *rliii;t nun ,rrJ*."
" Hij zo,rgde nu dat 

"il,"n 
t *iu,"Àil;; ffi,** ;;bezbcÉrr o,o,,i< no,g Olva rn h;ùeilrl. U,r, m,eis_
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jie had sr ee,n e,igen kamertje' 
^ ? f €r n'og g€-

zonrd u,it, m'aar ;d;î;t:aa'n' wist-h'et wel hoe

;;Jesâtike zi'ek'\e sn'ellen voorui'tgang z,ott

rnaken.
Toah kon O'lva veel nut -bqwijaen' 

En vader

D;;;;"-6;.{. n"et h"t' Hij v.ryeg o'f ze bcm

;-Ë;;ii,âi iiuu' v16sg/olr en -kind'ereo 
t€ vef,-

;i;'d ;i wnu een schoon'w'€rk' dat haar zou

troosû,en un *r"*oor Go'd ltaat zou b'eloonen'
"-ô"; 

stierrnde toe' D'lt ber"oek had ha'ar waÛ op-

gebeurd.
Vad,erDa,mla'a'nkeerdenaatzilne'onzaarnhuls

r,o.r,c' Na ziiin *,.i"|"a'ig av'on'dmaal had hij n",o9"

iil{i: i" ;;;"il;*:" ui'g"" bij ': 7'aseî en da'n

;;;t"t^;t.". Hii maak't. €re'n kist' Er wa$ 8€'n rrlÊ-

la,aûscihe grestorven' En d'e do'od'en wer'd'en vroeger

;;"i;";-ltk*n gewirkkel'd eî zoa' b'egraven"

Vad,er Da'miaa'n,;;t wie'n geen' 'edkel werk te

veelisihEen, ti,*-''iÀi zreïtf ki'sàn'.En zoo was hiJ

;ï ;;-Ëi;. i#*;*:l.l;m,l iï ?,:';
giê, naa,r het ve'rt

fi';";;à. ouders'*o"*a'n' Nu en djan o'nwing

hij-;i;*;. En dan schreef hij tet'kens ter'u'g' da'r

irii f*.t zij,n werk m€t vr€ugdie ve'rrichtffie en op

inu", *,uart iien i'n den Hernel hoo'p't'e'---lt'Was 
la,a't, toe,n vader Da'nrriaarn zich ær rusæ

hgà- Al nn"ug was hi'j w€:qr op' De klok' eeî ge'

sclîe,nk va'n newond'eraars op an'dere eilandbn'
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,lruidjd,e. De zon b,e,lirchute ,tre't scho,one la'nrdischlap,
.wa'nt d,e natuu,r is d,aar prachtig.

Vader Dam,iaan begaf zi'ch im de kerk. En de
mrelaatsche'n kwa'rnen naar d,e m,is. Gezondle men-
'schen waren hier niet; ook d,e berscu,urder$ van
,het kamp, dlo'or d,e re'ge,erirdg a,arngeste'1d,, waren
'm,el'aatsctr'en.

Sl'elchts 'e'en man was gezon,d he,rw,aar(ts gieko-
'lllellr om vrij,rvilltig me1 d,e ongelukkigen te lb-
ven: Joze'f De Veus'te'r, vad,er Dam,iaa,n.

En djaar zate'n z,e i'n d,e kerk, man,nen €fl vrou-
w€n, mret vErminkt gela,at, sommigen 7.ondÊr
neu's of <loren, anderen, wââ(\râ'n d,e vinge,rs of
zeThs d,e hraniden af.g,ezwo,ren vrarÉ'n, of die op
voetein zjoû'Aû teernen aan,gestr,ompe'ld hvam'en,'H,ier, irn Gods huis, zochte,n ze trooisrtr bereidden
ze'zich voor op den d,ooil, die spoerd,ig k'o,men
kon. Op d,e weretrd was vororr h,en ge'en hroop mie,er.
Hoie ro,enend kon vadrer Damiaan voor hen p,re-
diken. G'Etro,os't gingen d;e lijders dan heenu

Na de m,is bregaf vadier Da,miiaa,n zich,na,at ltat
hospitaal. H[;j haa'lde er Olva a'f . 't Meiqie had
rood.e vrlekken om d,e oogen van hret vele weene,n,
Vad,er Da'm'iaan gi,n,g met ha,a,r naar huitten, waâr
zteke kind,eren waren,, o'nrdler wezisltt varn ook
m,eilaatsche v,rou,wen. Er wars hier veel w,erk. De
huffien moes:ten geæri,nigd worden, de kinderen
geholpen bi,j 't wassclhsn en 't klreeden. OIva waa
dadeltijk bereid mÊ€ ,te helpen. En in d;en a.rbeid:23 
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v,oûlid ze opbeurin,g, al treu,rde ze om ha'ar vad'erl
zuqj,es en bno,er'tjea.

Vader Dam,iaan trok dan alrl'ee'n verder naar
huûtie,n, w,aâjr er,ger ziek'en la,g,e'n, d,ire ni,et fileef
konden op,s;taan. De priester bracht hun niet a1-

l,ee'n tro,o,st, miaar ook vo'eid,s,al e,n dra,nk. En h'ij
vetb,o'nd hun gruwelijke wond'en'. D'iË was e,e'n

vre,eserlijik werk; h[j dreed h,et met liefde. Hij was
hi,e( i'rn'rn,ef,s zoove€l al's dokt,et.

Mannen ha,drd'en dre kiist gehaald, 
. 
dern vorrig'en

dag door vader D,a,miaa'n getirnmrerd" Ern, tegen
de,n avond werd db overl,eden m,elaa,tsche begra-
v,efl. De Kanakken, zoroalts dit volk he'erttre; hiie'l-
d,e'n ook n,og in al hun eilrlrende varn praatr. Ze had-
den hïer en daar aa,n ho,oge rrr-asten,, vrlaggen ge-
bantg'ern,, om overal bekend te m:akqn, dart er ilijk-
plechti,gheden plaats had,den, En nu naderde dle

srto,€t. Ee,nige muz,ilka,n'te n blyezen op tr,o'mprett€,n
en fiuiten o'f sùo,egen op tro'mrmrel,s. Ma'nnc'n ?:ll

vr,ouwen hndiden gerklreurdre d,assen o'm die,n harlrs.

Er ware'n meisjie,s m,?t zwarte rourvdio,eken Ov,er
he't hoofd"

Vader Darniaan h'ield den u,i'tvaaridÉrensÉ. En
dan werd de d'o,ode in llet gr:af geltarten. Doorr den
stiiiren a'vo,nd klonk de rnuziek. D,e mienschren giin-
geril naarr de hurt. Ze ha'dd,en aan een graf g'e's,ta,an

en wist,en, dat d,e vreese'lijke kwaal er o,o'k he'n
zo'u h,een sle'u,ren. Maar v,elen z,sglrt h,ooger dan
het graf en hoopten op e€'n ee,uwig leven, d,aai
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'waiar geen m,eliaats'chih,eid rn,eer hreerr,scrh,t en g,een
tna[len wotrden g,eschreird.

Va'd,ss Damriaan had weer een pla,n,. E,r wa,ren
vee:l, weezen op het eila,nd, ook Àelaa,tsehen. ii
w,oo,nrd,e,n in 't hospiitaal, of o,ok in t 

",tt.o, 
bifgroote m,en$,chen. So,rnmigen za,gen sl,e,clrrte *o"]

beelidem. Er ware,n ook zî,kEn, ?iiu i; b"#;;_not \r'eflgrerterl,he'ird zo,chten, uiit eern p,la,nrt gtrr,Ën
d,rank srto,o'kten, zich be,Cl,narrk.r, .n spiorng,en En
djancæn.

Vad,e,r Damia,an bre,s,loiort een w,ees,huis t,e b,o,u-
wen,._En-laij s,te,lrd,e zich aan 'r we,rk. Hii)^-^gd-
en schaafd,'e, z,wo,egd. als .en am,b,a,chitts,rnan. E.ni-
ge goredwiltlrige me,laats,ch,en hi,ellpern herm. En hret
weeshu,is vejrrees, €re(s;t voor dî,e m,e,is_ie,s . D,pze
weriden er samien geb,racht. Een weciu,w* *.ra .i
bies,tuuris,ter en OIva haar hulputri. Hert ,,r-n
meisje 1am gaarne di,e taak a$ zr,ch. Z, 

"^:.,g-;;ze:lve al, vêel zieket u,it, rïl,aar ;n fraa, werk vondze e,eïÀ tforo$rt,
Va'd;er Darnia,a,n bouwd;e d,a,n oroik e,ern w,ereshuis

vro,or j,o,n,gen;s.

ho_wa,s hi5' voo,r,cdurend ruotelo,o,s aan hetwerk. En tusssh,en dat a,lles in, be,zocht hi.t ;;k,dle hu'tten, \{/a,ar ruw,e kerelis *.orà*rr, d,e dronk_
aardJs, de vechrers. Hij 

"r,*r"nA,. 
-,h,o,r, 

*n *"
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brefEr leven. En do,or zijn go,edhreid en zij,n gs-
durld bracht hiri.er velen tot inkeer.

uI.

op e,e'n mo,rg€rn nam vader Dam,iaa,n €r€11 vo€t-
bad. H,et ura,t'er in h,et belkken wâs ztllrt warm,
maar hem l,e'e,k hea of 't ko,u,d, was. Eve'fl schrok
Dam,iaan geweld,i'g. Zij'n vo'eten wa'r,eni gevoel-
loos; een te,eke'n van mel'aatsch'he'id, Hij had, aX

ver,m,o'edens ge,had; nu wist hij 't zekeÊ, dat de
onrtzettenrd'e ziakt'e h€m aange'tas,t hadr.

Verder op h,e't eiland, wa,ar ge,en melaatschen
verbile'ven, woonde eie'n dokter. En v,arde,r Da-
miaan ging er hEen, o,m zi'dt te l,atlen antdetzoe-
kent He,t was de m,elaatschtle,id. Kal,rn ern be.rus-
tend ke'erde d,e prie,ster n,aa,r zijn volk ær,ug. Hij
narn ook dit offer gewi,lli,g aarn. Hij wa$ nu €en
melaacsche bij dle melaatschen. En hi,j meldd,e dit
aan zijn hro,eder in België. Opgewekt bleef h'ij
z'ijn werk d,o,en. Zijn gela'at kreeg de sporen der
zt'ekte. Soms lteed vade'r Da:miaa'n veel srnarten,
Hij verdroeg a,ll,es met geduld.

Olva was ook erger gew,o,rdien. De zi,ekte had
haar ldchaa,m snel veirw,oest. 't Meisjre l,ag ira het
weeshuis. Ze kon nist m,eer ops,taan.

Vader Damia,an kwa,nr ha,ar di,kwijrls 'troosten
en bracht ze de l{,eilige Cornmuni,e. Hili was Olva
da,n&ibaar voor a,l haar hu,lp. En'hij sprak met
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ûra.ar over den Hemel waar zR. geen piijrn en droEf-
heidr r:nreer lijdbn zou.

Op oen avond stiErf Olva. In haar laatste
oorg,enibldkken prrev€;ld€ zR. ovet haar vadler en
brroer,tjes en zusjes. 't Àrm kirnd werrd uiit hraar
eil,endle bevnijd.

to Mo,rge,nsr maakt'e va,d,er Daimia,an voor haar
oen kïst en zeilf db,l,f hij ook be,t graf. Vee,l, nre-
Iaatschen woonden de b,egra,fenis 6ij. En aan de
groeve ûre,rinnreirde vard,e,r Damiaarn âan Ol,va's
goed,e w,erken, waalin ze'blj al haat smrart vreug-
d,e had gevo,ndien. Ze'lf stiond hij daar fitet qron-
den _in ',t gelaarr en r,eeds afgqknaagde vingers.

..Nog e,eni,_ge jw,em de,ed vad,er Danairaan gm"o,ow
zijrn werk. Op Dond,erdag 28 Maa,rt 188! moesr
bij te b,ed bli,jven. Het e,indie nrad,errde"

Da,ar lag J,wef De Veursrte,r, de helrdl va;n Tre-
fileloo, he'ld zond,et Wapen, maar lldld, doror gp.
loof en l,i,e,fde. Hij rursrtte,op €,e,ri stroozak op d"en
gro'nd,, de arm gebl,even Àpostel der m,elaatschen.

Parter Wendeli'n w-as gerkorne;n om hem bij te
staa,n en zijm \M,€rk te verr:ichten. Ook harddlen
zich .nu .zuste,r:s bij de merlaatsctr,en gerves tigid. Zij
overtrraald,en Da;rniaan toch in een bed t,e îusnenl

- Ik ga sterv.en, zei dte kranke. ZÂe maar, db
wondien in miifin h,and,en gaa,n dicht. Er ko,mrt een
zwarte korst op. Dat is het te,eken va,n dlear do,od;
ik heib hEt zoo dikwijl,s aan s,terf,bedidren gezi,en.
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Maar mi,jn vr,erk word't voo:rûgezet en ik kan ge-
lukki,g en blijde toa God, gaan.

Hij wa;s nu 49 jaar oud. De weeskindb're,n'
kwam,en tr,em bezo,eken. Ze'w,ee'nden. Vad,er Da-
mia'a,h tro,o,sttie h,en zelf. En voor âllr€,11, die nog
afslcheid van hem wil,d'en nemen, had' h[,j vrie'n-
delijkc woorden.

Op Maandlag 15 Àpril stierrf .hij,kalnn, als sli,ep
laij ini. FI,et lii,j,k werd in dLe kerrk gedr,agen. Me-
Laatsc,hen hi'elden er d'e wacht bij, tot de,n volgen-
dan rno'fgen ach,t uur. De zurgit€rrs haddan de ki,st
met \Miltte zijdie gevoerd,

Op 16 Àprii werd vader Da,mia,an b,egrave'n.
Acrht metraatschen dro,egen dc baar. Dre fix'eln,sche'n'

w'arien diep ontroerd, zoo'in d,e kerk, als bij de
glfO.EV'e.

Zes'tr:en jaar had Jsztt De Veustc,r bij de me-
I'aatsch,en geleefd. E,n ov,e,r d,e heel'e were[;d' rverd
zirjrn naani nu g;g'116,s'1nrd. In a,ille 5tt,Oun schreef
men o,ver d'en n,e,derrigen jongen van Treme'loo,
o'v,er zijn heldhaftig w,€rk, al zi,jn offers en liEfde.

Te Tr,ernetroo ook rnaakte hret nieuws van zilin
d'ood gro,oten indiruk.

Bij een ienst in de kerk zat van acht,er Een
marx ,ûe \ry'een,en. Het was Dorore, die dank zijn
opv'o,ed.ing in 'h,et rv,e,es'hu,i,s een b,raaf man
\tas gcrw'orrden en nu ,e,ern kleine h,ore'v'e bew,oo,ndên
warar hij eerlijrk zirjn bro,od verdiend;e.

En to,t een kenni's zei hij:
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- JEf De Ve,uster heef,t van m,ij e,en a,nder
mens,ch .gemaakr. T,o,e,n, iik een w{t,j,e niietrdleuig
yry en henn kwaad deedç toondle hr; rnn; vrr€n,-
delijkheid en goedûr,eid. En daa,raan-heb ik zoo
dikwijls, gerdachc. Àls ik irn 'r weeshoi, ù;;ndi;wer,d, zag ik Je,fs gelaa,t en dan was ik ùn", Èiik zei to,t me zelt, dat ik njn voorbee,ld *o.rn
]I:ollg:en, En Jerf i,s ginder in 

-d;at 
v,erre 1and ee,lt

Heilige gewe,est.

-_ 
Àls ge te Tre,m,elo,o kornt, bij de Bra;bantsch,e

Kem,pen, 
^op hrer gehucht Nind,q kuinit ge vader

Damiaan's gerboorteh,uis nog zie'n; het fi ""-;;:h.,.!q aain een gesricht, *rr,r,r-oit ook b,roed;;; rp,
gelleirl w,ord,en, orrn naâ( .Ief De Veiusterrs vrooir-
bee'ld, in v'erre lanc{En 't Chri;stenrdom te verbre,i_
den, en 

.rnte'd,eftirenrschern uit ell,encl,e te b,evr,ijiden.

tsESLUIT.

Jozcf Dr Veusr er -.- D:miran _- met zi,jn
kloosternaarn -. werd te Trem,eloro gg;b,6r,sn op t
,Ianuari I840. Zl1n v,ad,er, Fran,s 

*De 
Veusier,

b,eb'rouwc{e iandren dreef ha,nde,l in graan. Hij was
e,e,n wel,gre,stel;d man en, evenals zijn vrrou,w, ze,er
VfO'i0,1'n.

In 1558 uad Joz.ef De Veu,ster in h,et kiloo,ster
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van d,e Congregatie der H. H. Haræn te Leu-
vsn, wa,ar ook zijn broerd'er À,ugusrc m€it den
kliooisternaam Pramphilurs, nch brevornd. Jozef
studeerdle er vlij,tig. Hij druikte w€'ldkia' het ver-
langen uit naa'r de Miss,iën te mogen gaan.

Irn 1863 zourd,e'n ve,rschrirlllenrd,e paters n,aarr dg
Ha,wai- o,f Sandwi'che,i,landen vertrekfl<em. Tot
hen behoqrd'e Àu,gust De Veu,sæ:r, d,E broer van
Jef. In di,en tijrd birak'te Leuvem de typhus uie
Augus't verzongd,e de gevaad,ifike zi,eken en in Oc-
'torber'lag hÉ,j zelf ernscig kr,ank. Toen rrrro€sten db
paûers naarr Hawai vertriekkern. Aurgus't kon n'iet
mEe. Jef o,f Daimiaan zooals hij nu tleette, vroeg
r'n zijin plaats te m'ogen ga,an. Diit wend to,eg€-
$taanr

Danruiaan girnrg e,r ,trhuis ,t,e Trerm,eloo o,v€r sp,r€-
ken. Vo,or die ou'der:s was het eefl zw,ate bes,lirssing;
tiodh s'temrdten ze toe. Damia,an nailn hi'er afscheid
van zij'n va.der.Zij'n mo,eder z'ei hij voor alit,ijd
vaa,rwel te Scherpenheuv'e'1, oâ €,€'n b'edie'va,a,r,t.

Vy'ieenend, toch getroost, ginge n z,e er van el-
kaar, zi,j naar he,t stille Treme'Ioo, hii.i naar I-eu-
ven, ,en d,an w,e,ldira naaf Brem,en, wa.a,r [r,e,t z,e,irl-

sch'ip v,ertirok. (30 Octo;ber 1863).
In Hawai t'oondre, Da'neiaian ztsh een toregewi.i-

dE m,issi,onaris. FIij w,erktie a,ls zo,odan,ilg,,11s,1 I871.
Op 11 Mei van dait jaar b,rach't hij h,ert giroote
off,er: << Ik b,en bereid mij lrevend met de melaat-
rs'Chre,n t,e bielgraven >> had hij to,t zijrn birss,cihrop ge'-
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zegd. Nog drie andere z,gndelûngen w,aren ûot het-
z,elf de orffier gereed, Da,miaa,n werd gekozen Drie
wteke:n_ sli'ep ,hij er ond,e,r €en !16o^_ In d,i,en ,tirjdi
bouwd,e hi;i een hro,uten huislje. .. Zestien jaar ia-
t'er w,errd hiij begrav,e,n o,nd,er denzel:fden boorn
en 

-zes,ûiren 
jaan heeft tlij mret de rnel'a,artschen, ge-

leefd in al hun verschri,kki,ng.
Zijn vade,r was gestorven, kort n,a de aan-

ko,ms,G vain de:n z,aa,î biij dre melraiatschen. Moeder
ove'rleed, twe,e jar v66r Damriaan. Trouw hadr
die z'o,o,n naar hruis geschreven en alti,jd, z,ijn ou-
$ers leqo,edigd. Da,m,i,aan v,erzot'gdi in â,ie 16
j,aar 5.000 rnerlaatsch,en w,aa,rvar" ,.r +.OOO srtierr-
ven. Ve'len heeft hi.i in e,e,n doo,r hem zeûf geti,m_
m,erdle k'is't b,egtraven.

En nu we diiit verhaa'l in d,en tweeden druk la.
ten verschijne,n br,engt de << M,ercator >> het Bel_
gis,ch schoro,lrsch,ip Da,rniaarns stoffeliijk overschot
naa'r B,elgië, waat he,t te Àntwerpett -rt na io-
naa,l eerbewijrs ontva,ngein €n t€, Ixuven plechtig
bijgezet za,l worden.
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Elke week ve,rschijrnt in À. HÀNS' KINDER-
BIBLIOTHEEK sen ni,euw boekje. De andiere
worden regerlma'tig herdrrukt.

M,e't dle-zen herd,ruk versch,i,j,nt a,ls n,i,euw b,oek-
j,e nrr 600: < FRITSJE >>.

Va,n d'e V(orege'f vers,chenre,n numrm'ers vi,jn et
steedls ruim 300 beschiikbaar.
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